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Introductie Circulaire Inkoop  

Provincie Limburg heeft de ambitie om circulair inkopen toe te passen op 3 pilot projecten per jaar. 

Dit project is 1 van de pilots voor circulair inkopen in 2020. Voor deze pilot wil Provincie Limburg 

ervaring op doen met het materialen paspoort en het zichtbaar maken van circulaire technisch-

inhoudelijke aspecten voor tenminste 1 bouw element.  

Gezien het budget te kort wil Provincie Limburg de Opdrachtnemer uitdagen om met innovatieve 

circulaire waarde modellen te werken. Gedacht kan worden aan het vastleggen van de 

toekomstwaarde, low maintenance oplossingen en langere levensduur van elementen. 

De Leisure Lane verbind het landschap met de cultuurhistorisch elementen, met de circulaire pilot 

verbind de Leisure Lane tevens de transitie naar een circulaire economie. Dit wordt concreet 

uitgewerkt via het materiaal gebruik in dit project waarmee inkoop kan bijdragen aan het versnellen 

van de transitie en bijdragen aan de lokale klimaatopgave.  

In de nieuwe economie worden materialen waar mogelijk oneindig hergebruikt en/of gemaakt uit 

snel hernieuwbare stoffen (bv grasbeton, lignine asfalt). De industrie in Limburg is zich aan het 

omvormen naar dit model. Door dit door te voeren in de materialisatie kan het verleden en de 

toekomst verbonden worden. DSM heeft zich van staatmijn bedrijf omgevormd tot een duurzaam 

bedrijf. Op de locatie in Geleen is een campus voor startups en pilots voor circulaire biobased 

materialen (Brightland en Chemelot). De Leisure Lane is de plek waar innovaties getest kunnen 

worden en de herbruikbaarheid van eindige grondstoffen zichtbaar wordt gemaakt middels een 

paspoort. 
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1. Algemeen 

De opdrachtnemer dient als onderdeel van het werk de circulariteit van het materiaal op 3 punten 

mee te nemen: 

1. Het toepassen van een materiaalpaspoort voor tenminste het toegepaste meubilair waarbij 

de mate van circulariteit wordt doorgerekend; 

2. Het toepassen van tenminste 1 innovatief circulair meubilair element voor ten minste 1 POI 

(Point of Interest). 

3. Het zichtbaar maken van de circulariteit via de informatieborden, in de virtuele lagen van 

informatie en in de audio tour. 

1.1 Beleidskader circulaire economie 

Voor de circulaire economie in Limburg ziet Provincie Limburg, gerelateerd aan haar positie en rol in 

het economische veld, uitdagingen op het gebied van innovatievermogen, duurzaamheid, dynamiek 

en brede welvaart. Voor meer details zie Circulaire Economie 2.0, beleidskader 2020-2023. 

 

Provincie Limburg hanteert als definitie voor een circulaire economie: ‘een economisch en industrieel 

systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van 

natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waarde-vernietiging in het totale systeem 

minimaliseert en waarde-creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft’ (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013 ; RLI, 2015). 

 

De circulaire economie zet in op zowel economische, sociale en milieu gerelateerde waarde-creatie. 

In de kern gaat het om: 

▪ Minder nieuwe (‘virgin’) grondstoffen gebruiken;  

▪ Minder internationale (economische en geopolitieke) afhankelijkheid van grondstoffen;  

▪ Meer reststromen benutten als ‘hernieuwbare’ grondstoffen;  

▪ Een lagere belasting op het milieu met lager energieverbruik, minder emissies en afval;  

▪ Nieuwe toegevoegde waarde aan ketens en producten en verlengen van de levensduur 

 

1.2 Lexion 

Voor circulaire termen en definities werken we conform de Lexion, circulair bouw, eenduidige 

termen en definities, Versie 2.0, 2 juli 2020, Platform CB’23.  

De belangrijkste termen uit de lijst lichten we er hier uit.  

Circulair bouwen: ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en 

infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen 

en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan 

het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later. 

Circulair bouwwerk: bouwwerk dat is ontworpen en uitgevoerd volgens circulaire ontwerpprincipes 

en/of is gerealiseerd met circulaire producten, elementen en materialen.  

Materiaal paspoort: digitaal document dat een object in de B&U- of GWWsector vastlegt. Het 

documenteert waar een object uit bestaat (zowel kwalitatief als kwantitatief), hoe het is gebouwd en 

waar het zich bevindt. Het documenteert het eigenaarschap van het geheel en/of de delen. 

  

file:///C:/Users/mvdal/Downloads/20200702_PlatformCB23_Lexicon_Circulaire_Bouw_versie_2.0_1.pdf
file:///C:/Users/mvdal/Downloads/20200702_PlatformCB23_Lexicon_Circulaire_Bouw_versie_2.0_1.pdf
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2 Circulaire pilot 

Hieronder worden de 3 punten waaruit de pilot bestaat toegelicht. 

1. materiaalpaspoort  

2. innovatief circulair element . 

3. zichtbaar maken 

  

2.1  Materiaalpaspoort  

Voor het modulaire meubilair, zoals opgenomen in het handboek rustpunten (21 feb 2020, versie 

18.5.20, LOLA Landscape Architects), wordt een materiaal paspoort opgesteld.  

Doel van dit onderdeel is om praktijk ervaring op te doen met het format zoals ontwikkeld door het 

Platform CB’23.   

Het paspoort moet opgesteld worden conform de Leidraad paspoorten voor de bouw, werkafspraken 

voor een circulaire bouw, versie 2.0, 2 juli 2020, Platform CB’23. Deze leidraad 2.0 zet een nieuwe 

stap in de standaardisatie van paspoorten voor de bouw. De leidraad biedt hiervoor een raamwerk 

om te komen tot een meer gestructureerde en geharmoniseerde manier van dataregistratie en 

praktische toepasbaarheid. Uiteindelijk zijn hoogwaardig hergebruik van materialen enerzijds en het 

verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen en de productie van afvalstoffen anderzijds 

het primaire doel van het gebruik van een paspoort. 

Ga bij het opstellen van het paspoort pragmatisch te werk. Start met het inbeeld brengen van de 

herkomst van materialen op elementniveau. Maak hiervan een schematische weergave. Stel met de 

kennis van nu samen met deskundigen de circulaire kansen voor een nieuwe cyclus vast na de 

levensduur en bepaal vervolgens tot welke informatiebehoefte dit leidt. Controleer bij leveranciers of 

de gegevens in het technisch dossier beschikbaar zijn. Waar cruciale informatie ontbreekt, zal dit 

door middel van onderzoek moeten worden achterhaald. Hierna kan het paspoort worden opgesteld. 

2.2  Innovatieve circulair element  

Voor het modulaire meubilair, zoals opgenomen in het handboek rustpunten (21 feb 2020, versie 

18.5.20, LOLA Landscape Architects), wordt voor 1 element op tenminste 1 POI een innovatief 

circulair element toegepast.  

Doel van dit onderdeel is om circulaire oplossingen in de praktijk te testen. Hiermee kan de provincie  

haar rol als “launching customer” inzetten om innovaties op het gebied van circulaire economie een 

marktkans te bieden.  

Door het toepassen van nieuwe materialen in de praktijk wordt het POI niet alleen een cultuur 

historisch uitgangbord, maar ook een uithangbord voor de nieuwe economie in Limburg. Denk 

bijvoorbeeld aan het opwekken van zonne energie op het dak van POI voor de elektrische 

oplaadpunten of het toevoegen van hernieuwbare grondstoffen aan bouwelementen. 

Wij willen de opdrachtnemer wijzen op een publicatie waarin de meerwaarde van hernieuwbare 

grondstoffen is onderbouw met lifecycle costing.  

TCO: kosten en baten over de gehele levens- of gebruiksduur van een (deel)object  

Whole Life Costing: een methode voor systematische economische afweging van alle kosten en baten 

gedurende de gehele levensduur over een analyseperiode. 

https://platformcb23.nl/images/downloads/2020/paspoorten-voor-de-bouw/Platform_CB23_Leidraad_Paspoorten_voor_de_bouw_versie_2.0.pdf
https://platformcb23.nl/images/downloads/2020/paspoorten-voor-de-bouw/Platform_CB23_Leidraad_Paspoorten_voor_de_bouw_versie_2.0.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Biobased-co-benefits-beoordelen-op%20waarde-februari%202020.pdf
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Restwaarde: waarde toegewezen aan een bouwwerk aan het einde van de analyseperiode 

Toekomst waarde: mate waarin een bouwwerk op de lange termijn een positieve gebruikswaarde 

heeft en daarmee gedurende meerdere levenscycli in staat is aan de behoefte van de gebruikers en 

maatschappelijke ontwikkelingen te voldoen. 

 

2.3 Zichtbaar maken  

Het is van belang om ervaringen en kennis opgedaan in het project tenminste zichtbaar te maken via 

de informatieborden, in de virtuele lagen van informatie en in de audio tour. 
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Plan van aanpak 

De opdrachtnemer dient conform de leidraad in de documenten onder 3.7.1 en 3.7.2  inzichtelijk te 

maken hoe de Opdrachtnemer invulling gaat geven aan de het materiaal paspoort, het innovatief 

circulair element(en) en het zichtbaar maken van de pilot  
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Bijlage 1 publicatie RVO: Biobased co-benefits beoordelen op waarde 

 

 

 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Biobased-co-benefits-beoordelen-op%20waarde-februari%202020.pdf
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Bijlage 2: Voorbeelden innovatieve circulaire producten  

https://www.biobasedbouwen.nl/projecten/circulair-fietspad-zevenaar/ grasasfalt 

https://www.grasfalt.nl/  

 

https://biobound.nl/producten/circulaire-biobased-betontegels/ 

 

https://www.naturalplastics.nl/producten/biobased-reclameborden 

 

https://www.naturalplastics.nl/producten/bioseal-pavement ( BIOBASED ONKRUIDBESTRIJDING) 

 

https://www.biobasedeconomy.nl/2017/07/11/houten-fietspad-in-emmen/ 

https://www.biobasedbouwen.nl/projecten/circulair-fietspad-zevenaar/
https://www.grasfalt.nl/
https://biobound.nl/producten/circulaire-biobased-betontegels/
https://www.naturalplastics.nl/producten/biobased-reclameborden
https://www.naturalplastics.nl/producten/bioseal-pavement
https://www.biobasedeconomy.nl/2017/07/11/houten-fietspad-in-emmen/
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https://www.biobasedbouwen.nl/projecten/bomencirkels-moerkerken-rijkswaterstaat/ 

 

https://www.greenpac.eu/nl/projecten/biobased-fietspad/ 

https://freement.nl/home/ circular cement 

 

https://straat-meubilair.nl/my-account/circulair-straatmeubilair/ Straatmeubilair nieuwe 

verdienmodellen Betaal voor gebruik 

 

https://www.chemelot-inscite.com/en/news/european-grant-doing-more-lignin 

http://www.asfaltkenniscentrum.nl/wp-content/uploads/2020/04/LandWater-LynPave.pdf 

http://sync.nl/groen-beton-komt-eraan/ 

 

 

 

https://www.biobasedbouwen.nl/projecten/bomencirkels-moerkerken-rijkswaterstaat/
https://www.greenpac.eu/nl/projecten/biobased-fietspad/
https://freement.nl/home/
https://straat-meubilair.nl/my-account/circulair-straatmeubilair/
https://www.chemelot-inscite.com/en/news/european-grant-doing-more-lignin
http://www.asfaltkenniscentrum.nl/wp-content/uploads/2020/04/LandWater-LynPave.pdf
http://sync.nl/groen-beton-komt-eraan/

